
UCHWAŁA NR XL/283/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie  określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sochocin w 2022 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta i Gminy Sochocin w 2022 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

    

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Monika Makowska - 
Chojnacka 
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Załącznik 

do uchwały nr XL/283 /2022  

Rady Miejskiej w Sochocinie 

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sochocin w 2022 roku 
 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ze zm.), przebywających na 

terenie Miasta i Gminy Sochocin. 

2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) Mieście i Gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Sochocin, 

2) Schronisku dla zwierząt - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w 

Pawłowie gmina Regimin prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów, 

3) Gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne zlokalizowane w 

miejscowości Drożdżyn 67, 09-110 Sochocin, 

4) Programie - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sochocin w 2022 roku”, 

5) Zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, 

które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości 

ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, 

6) Zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z 

człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 

człowieka w charakterze jego towarzysza, 

7) Kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty nieudomowione żyjące na wolności w 

warunkach niezależnych od człowieka (żyjące w otoczeniu człowieka  w stanie dzikim). 
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Rozdział 2. 

Wykonawcy programu 

 

1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin.  

2. Realizatorami Programu są: 

1) Miasto i Gmina, 

2) lekarz weterynarii, 

3) schronisko dla zwierząt, 

4) podmiot odławiający bezdomne zwierzęta, 

5) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem jest ochrona 

zwierząt. 

 

Rozdział 3. 

Cel i zadania programu 

 

1. Celem Programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy, 

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych, 

3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi, 

4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.  

2. Program obejmuje realizację następujących zadań: 

1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie zwierząt bezdomnych, 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

5) trwałe znakowanie zwierząt odłowionych i umieszczonych w schronisku dla zwierząt wraz z 

rejestracją w bazie danych, 

6) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych, 

7) usypianie ślepych miotów, 

8) wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                        

z udziałem zwierząt, 

10) edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności 

zwierząt. 
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Rozdział 4. 

Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie  

im miejsca w schronisku dla zwierząt 

 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Miasta i Gminy będzie miało 

charakter stały i odbywać się będzie w zależności od potrzeb, na podstawie zgłoszeń miejsc 

przebywania zwierząt bezdomnych. 

2. Ustalenie faktu bezdomności zwierząt może nastąpić po uprzednim stwierdzeniu przez pracownika 

Urzędu Miasta i Gminy przy udziale właściciela lub zarządcy posesji, właściciela gospodarstwa 

rolnego, sołtysa wsi lub mieszkańców wsi, że zwierzęta pozostają bez opieki, swobodnie się 

przemieszczają i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

3. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 

Ciechanowie. 

4. Odłowione zwierzęta domowe niezwłocznie będą przewożone do Schroniska dla zwierząt. 

5. Odłowione zwierzęta gospodarskie będą oddawane pod opiekę Gospodarstwa rolnego. 

6. Odłowione zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do 

zwierzęcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Miasto i Gminę kosztów związanych z 

odłowieniem, opieką weterynaryjną, przewiezieniem i umieszczeniem zwierzęcia w schronisku. 

 

Rozdział 5. 

Opieka nad kotami wolno żyjącymi 

 

1. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach określonych w 

rozdziale 4. 

2. Opieka nad kotami wolno żyjącym realizowana jest poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,  

2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach przebywania, 

3) finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w celu kontroli ich 

populacji,  

4) opiekę nad wolno żyjącymi kotami sprawować będą wolontariusze przy współpracy                          

z Urzędem Miasta i Gminy.   
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Rozdział 6. 

Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

 oraz trwałe znakowanie odłowionych zwierząt  

 

1. Miasto i Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w Schronisku dla zwierząt 

na zasadach ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane są wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom, o których mowa w punkcie 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia 

w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz zwierzęta, 

których wiek lub stan zdrowia nie pozwalają na wykonanie zabiegu.   

4.  Bezdomne zwierzęta odłowione i umieszczone w Schronisku dla zwierząt podlegają zabiegowi 

czipowania, dane z czipa umieszczane są w ogólnopolskiej bazie.  

 

Rozdział 7. 

Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych 

 

1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

1) informowane o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na 

terenie Miasta i Gminy, 

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi, lekarzami weterynarii, schroniskami dla zwierząt 

w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt. 

 

Rozdział 8. 

Usypianie ślepych miotów 

 

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla 

zwierząt. 

2. Zabieg uśpienia powinien być dokonany w sposób humanitarny. 

 

Rozdział 9. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu  zapewnienia miejsca  

dla zwierząt gospodarskich 

 

1. Gospodarstwem rolnym przyjmującym i zapewniającym opiekę bezdomnym zwierzętom 

gospodarskim z obszaru Miasta i Gminy jest gospodarstwo rolne zlokalizowane                               

w miejscowości Drożdżyn 67,  09-110 Sochocin. 

2. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi realizowana będzie poprzez zapewnienie 

utrzymania w miejscu tymczasowego przebywania. 
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Rozdział 10. 

Opieka weterynaryjna 

 

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                      

z udziałem zwierząt realizuje Przychodnia Weterynaryjna „AB-WET”, ul. Fabryczna 8, 06-400 

Ciechanów.   

 

Rozdział 11. 

Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami 

 

1. Miasto i Gmina może prowadzić, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, szkołami i 

innymi instytucjami, działania informacyjno-edukacyjne m.in. w zakresie: 

1) odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania, 

2) propagowania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich,  

3) propagowania elektronicznego znakowania zwierząt właścicielskich,  

4) propagowania adopcji zwierząt bezdomnych. 

 

Rozdział 12. 

Finansowanie Programu 

 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta i Gminy na realizację 

Programu w 2022 roku wynosi 72.000,00 zł. 

2. Struktura wydatków na realizację założeń Programu w 2022 roku: 

1) utrzymanie zwierząt w schronisku: 63.000,00 zł 

2) odławianie i opieka weterynaryjna bezdomnych zwierząt: 7.000,00 zł  

3) pozostałe zadania: 2.000,00 zł  

3. Środki finansowe przeznaczone w budżecie Miasta i Gminy na realizację Programu będą 

wydatkowane z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).    
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